
Savonlinnan kaupungin iltapäivätoiminnan 
toimintaohjeet  
 

 
Tilat ja toimintavälineet 

1. Ohjaajan kartoittaa tilojen, laitteiden, leikkipaikkojen turvallisuuden aina ennen 
iltapäivätoiminta- tai retkitilannetta. 

2. Ohjaaja tutustuu pelastautumisohjeisiin, ensiapuvälineisiin, sammutusvälineisiin ja 
poistumisteihin iltapäivätoiminnan pisteessä. 

3. Ohjaajilla on aina puhelin saatavilla 
4. Ohjaaja huolehtii elintarvikehygieniasta ja katso etteivät lapset saa käsiinsä vaarallisia 

ruoanlaittovälineitä 
5. Ohjaaja ennakoi pienten lasten toiminnassa myös mahdolliset karkaamiset jne. 

 
 
Osallistujien tiedot 

1. Ohjaaja varmistaa aina, että käytössä on kaikkien toimintaan osallistuvien tiedot: Nimi, 
osoite, huoltajien yhteystiedot, allergiat, lääkitys jne. 

2. Ohjaaja huolehtii myös siitä, että yhteystiedot ovat kaikkien, myös sijaisten, helposti 
saatavana. 

3. Ohjaaja huolehtii, että vanhemmilla on iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista tarvittava 
informaatio. 

4. Osallistujien tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä ei luovuteta eteenpäin. 

 
 
Retket ja ulkoilu 

1. Lasten tiedot otetaan mukaan jokaiseen retkitilanteeseen sekä puhelin ja myös EA-välineet  
2. Retki- ja leiripaikkojen turvallisuus kartoitetaan etukäteen ja mahdollisesti rajataan 

ikäkauteen sopimattomat paikat/leikkivälineet pois käytöstä. 
3. Lapsilla on säännöt/rajat tiedossa. 
4. Ohjaaja huolehtii myös siitä, että lähiympäristöön tehtäville retkille on vanhempien lupa 

(esim. pulkkailu, metsät, leikkipaikat). 
5. Vanhemmille toimitetaan retkestä tarvittava informaatio (mitä, missä, milloin, kenelle, 

ohjelma, ohjaajien yhteystiedot jne). 
6. Osallistujien lukumäärä tarkistetaan mahdollisimman usein. 
7. Pulkkailun tai muun mäenlaskun yhteydessä huolehditaan riittävästä valvonnasta ja 

ohjeistuksesta: mistä ja miten lasketaan, mistä noustaan ylös jne. Mäen turvallisuus sekä 
lasten kyky laskea itsenäisesti on varmistettava. Liukuri on suositeltava mäenlaskuväline. 

 
Jos lasta ei haeta tai haetaan päihtyneenä 

1. Jos lapsen vanhempi hakee päihtyneenä lasta iltapäivätoiminnasta, asiasta ilmoitetaan 
lapsen toiselle vanhemmalle tai muulle lähisukulaiselle ja odotetaan lapsen kanssa, kunnes 
toinen hakija tulee. Jos ketään em. henkilöistä ei ole mahdollista saada paikalle, soitetaan 
alueen sosiaalityöntekijälle (neuvonta 044 417 4121), joka antaa toimintaohjeet. 
Virka-ajan ulkopuolella (arkisin klo 16.00–8.00) yhteydenotto hätäkeskukseen (112), josta 
tarvittaessa saadaan yhteys päivystävään sosiaalityöntekijään, jos se on asian kannalta 
tarpeen. 
 

Em. kaltaisissa päihdetapauksissa tehdään ilmoitus alueen sosiaalityöntekijälle 

(lastensuojelulaki 5.8.1983/683;40) 
 

2. Mikäli lasta ei haeta iltapäivätoiminnasta, toimitaan kohdan 1. kaltaisesti. 



3. Päihde- tai muista vastaavista tapauksista on hyvä jälkeenpäin tehdä kirjallinen 
tapausselostus. 

 
Muuta 
 

1. Kaikkiin mahdollisiin käytöshäiriöihin, jotka voisivat olla vaaraksi muille, puututaan aina. 
Lapsen huoltajan kanssa keskustellaan ja sovitaan mahdollisista jatkotoimista tai 
sopimuksista. 

2. Iltapäivätoiminnan tilanteissa noudatettava varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta, kun tehdään 
esim. saksien kanssa olevia työskentelyjä, leikitään riehakkaita leikkejä, kiipeillään tms. 

3. Myös, ns. vähältä piti tilanteet, ilmoitetaan sekä lasten huoltajille että esimiehelle. Avoimuus 
ja reiluus vanhempia kohtaan ovat tärkeää ja luovat luottamuksellista ilmapiiriä. 

 
Onnettomuuden sattuessa tilanne kartoitetaan ja toimitaan kiireellisyyden mukaan 
 

 Tilanne arvioidaan: mitä on tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve, käytettävissä 
oleva välineistö. 

 Pelastetaan hengenvaarassa olevat. Selvitetään ja estetään välitön lisäonnettomuuksien 
vaara. 

 Varmistetaan muiden retkeen tai tilaisuuteen osallistuvien turvallisuus, myös oma. 

 Tehdään tarvittaessa hätäilmoitus, soitetaan 112, kerrotaan mitä on tapahtunut ja missä, 
vastataan esitettyihin kysymyksiin, toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Puhelu 
lopetetaan vasta kun on saatu lupa. 

 Annetaan tilanteen vaatimaa ensiapua. 

 Mikäli tilanne ei ole erityistä kiirettä vaativa, otetaan yhteys vanhempiin/hoitajaan, 
keskustellaan mitä on tapahtunut, kuka vie lapsen ensiapuun (hätätilanteessa ensin 
ambulanssi ja sen jälkeen soitto vanhemmille). 

 Lapsi viedään tarvittaessa ensiapuun, hammaslääkäriin, tai muuhun tilanteen 
edellyttämään hoitopaikkaan. Mikäli ohjaaja vie, on kulkuneuvona suositeltavin taksi, mikäli 
tilanne antaa myöten odottamiselle. Ambulanssi on aina kiireellisissä ja vakavissa 
tapauksissa. 

 Toinen ohjaaja ottaa tapauksen hoitaakseen ja toinen muun ryhmän. Mikäli työskentelet 
yksin niin hälytä paikalle joku toinen aikuinen (yksin työskentelevä sopii ennakolta, kenet 
voi hälyttää paikalle tarvittaessa). 

 Ohjaaja/ohjaajat kirjoittavat tapausselostuksen tapahtuneesta. Kuka? Mitä? Missä? Milloin? 
Miten valvonta toimi? Miten toimittiin? Kehen otettiin yhteyttä? jne. 

 Ohjaaja soittaa myöhemmin vielä lapsen vanhemmille ja käy tilanteen läpi rauhassa heidän 
kanssaan. 

 Mahdollisten kulujen osalta iltapäivätoiminnalla on vakuutus, josta on hyvä kertoa 
vanhemmille. 

 Mikäli tilanne on vakava ja traumaattinen apua saatavana päivystäviltä kriisityöryhmiltä. 

 Toimintajärjestys saattaa vaihtua tilanteen mukaan! 
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